 -5ث م شور ي للة ا قيقة الي تصدر ا ا امعة اإفريقية أدرار موسوم بزراعة اأعضا البشرية ي ضو امقاصد

الشرعية.العدد.26
 -6التغير ا ضاري ي الشريعة اإسامية ومعوقاته الداخلية وا ارجية ث مقدم ي إطار املتقى الدو الرابع عشر أام
 5-4-3ديسمر  2012يول التغير ا ضاري و داته رؤية مستقبلية ام عقد امعة أدرار ،م شور الكرونيا.
 -6أوجه الرمة ي العبادات الصاة أموذجا ث م شور مقدم ي إطار املتقى الدو ام عقد امعة املك سعود أام
 9-7فيفري  ،2016واموسوم الرمة ي اإسام ـ
 -7إسهامات امدرسة العراقية ي امقاصد ث مقدم ضمن فعاليات اليوم الدراسي امقاصد عن امالكية امؤطر من طرف
ر الفقه ا ضاري ومقاصد الشريعة وام عقد يوم .2016/4/19

 -8امشاركة ببحث مشرك ي املتقى الدو يول فقه اموازات ي نوازل العصر بن معضات الفهم ومزال الت زيل الذي
مت فعالياته ي  16-15نوفمر  2017بكلية العلوم اإسامية جامعة ات ة ،1وكان ع وان امداخلة فقه اموازات ع د
اإمام الشاطي ي نوازل عصر  .م شور الكرونيا.
 -9كيم لموعة من وث املتقى الدو التاسع يول قضاا اأسرة امسلمة ي ضو أصول ومقاصد الشريعة
اإسامية ام ظم يومي  28-17نوفمر  2018بكلية العلوم اإسامية جامعة ات ة .1

ل ر سي ل ى قمت ب ريس ا :

لمقر ر
 -1مادة أصول الفقه.

 -2مقاصد الشريعة اإسامية.
 -3فقه العبادات.
 -4الفقه امقارن.

 -5مواريث ووصاا.
 -6قواعد الفقه امالكي.
 -7مصطلحات امذ ب امالكي.
 -9قضاا فقهية معاصرة.

 -10مصطلحات فقهية وأصولية.
 -11قضاا فقه اأقليات.
 -12آات وأياديث اأيكام.
 -13م هج البحث ي الفقه.
 -14م هجية البحث العلمي.
 -15قواعد تفسر ال صوص.
 -16اأدلة امختلف فيها.
 -17نظرات فقهية.

2

اإشراف وام اقشات:
ال سبة لطور اماجستر والدكتورا  :أطر دكتوراة وايدة ي نظام ل.م.د ،م اقشة أربعة رسائل دكتورا علوم ول.م.د،
م اقشة رسالة ماجستر وايدة.

ال سبة لطور اماسر :م أطر وم اقشة الكثر – ما يفوق  50مذكرة -من مذكرات اماسر ي التخصصات  :أصول
الفقه امقارن ،أصول الفقه ،علوم القرآن وا ديث ،اريخ إسامي ،اأقليات امسلمة ي الغرب ،الشريعة والقانون.

لعضوي في هي ا ع مي :
 -1عضو ي ر الفقه ا ضاري ومقاصد الشريعة اإسامية ،ويدة اموسوعة امقاصدية اميسرة.
 -2عضو ي فرقة ث ضمن امشروع الوطي لت مية البحث العلمي .PNR
 -3عضو ي ويدة ث .cnepru
 -4عضو ي فري تكوين اماسر صص أصول الفقه امقارن ،وأصول الفقه ،الفقه امقارن وأصوله ،الفقه
امالكي وأصوله.
 -5عضو مؤطر ومكون ي مشروع دكتورا ل.م.د .2020-2019 ،2019-2018
 -6عضو كم ي للة الشريعة وااقتصاد الي تصدر عن كلية الشريعة وااقتصاد امعة اأمر عبد
القادر ،وعضو كم ي للة اإييا الي تصدر عن كلية العلوم اإسامية جامعة ات ة .1
 -7عضو ي اللج ة العلمية التابعة لقسم الشريعة كلية العلوم اإسامية جامعة ات ة.1
التدرج الوظيفي التفصيل:

 -1م ت صيي كأستاذة مساعدة الص ف أ مربصة ي  .2004/01/24امعة ات ة .
 -2م تثبيي ي م صب أستاذة مساعدة امعة ا اج ضر ات ة ي اريخ .2004/10/04

 -3م تعيي ي ام صب العا بصفة أستاذ مكلف الدروس امعة ا اج ضر الص ف ب ابتدا من
.2007/12/31
 -4موجب القرار ا ماعي امتعل إدماج اموظفن وإعادة ترتيبهم ُرتبت موجب ذا القرار ي رتبة أستاذ
مساعد قسم أ ابتدا من  ،2008/01/01امعة ا اج ضر ات ة.
 -5م ترقيي إ أستاذ اضر ب ابتدا من .2012/02/06
 -6مت ترقيي إ أستاذ اضر قسم أ ابتدا من .2015/06/04
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